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ROZHODNUTÍ  
 
Výše uvedený městský úřad, jako správce místních poplatků, ve smyslu ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), obecně závazné 
vyhlášky města Holešova č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2020 (dále jen „vyhláška“) a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, 

p r o m í j í 
 

z moci úřední všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění 
restauračních předzahrádek úhradu místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 

01.01.2021 do 31.12.2021. 

 
Odůvodnění: 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství.  
V souladu s § 16b odst. 1 zákona o místních poplatcích správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho 
příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.   
Vláda České republiky usnesením č. 957 ze dne 30.09.2020 vyhlásila s účinností od 05.10.2020 z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav. Tento 
byl opakovaně prodlužován, respektive kontinuálně vyhlášen znovu usneseními vlády č. 125 a 196 tak, že platil 
nepřetržitě až do 11.04.2021. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pak vláda po dobu jeho trvání přijala 
řadu krizových opatření, která se týkala zákazu maloobchodního prodeje a služeb, kdy mimo jiné vyhlásila také 
zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. S účinností od 12.04.2021 pak ve vydávání 
mimořádných opatření  k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem  SARS-CoV-2 pokračovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, kdy byla opět až na výjimky zakázána 
přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Tato byla s výraznými omezeními uvolněna s účinností 
od 17.05.2017 pro venkovní prostory a od 31.05.2021 pro vnitřní prostory. 
Tuto událost, která dopadla zejména na provozovatele restauračních a stravovacích služeb z důvodu zákazu 
prodeje nebo poskytování služeb a nutnosti uzavření provozoven pro širokou veřejnost, lze považovat za 
mimořádnou událost ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona o místních poplatcích. 
V důsledku vyhlášeného nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a 
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru 
(označovaný jako SARS-CoV-2) a na základě podnětu Rady města Holešova – usnesení 160/9/RM/2021 ze dne 
10.05.2021 se za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události správce místního poplatku rozhodl z moci 
úřední prominout poplatníkům místní poplatek za užívání veřejného prostranství v rozsahu, uvedeném ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje poplatníka povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací 
povinnost a dodržovat jiná zákonná ustanovení. 
    
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravný prostředek (§ 259 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů). 

 
Ing. Dušan Leško, v.r. „otisk úředního razítka“ 

vedoucí finančního odboru 
 
 
Ev. č.: 170/2021 
Vyvěšeno dne: 31.05.2021 
Sejmuto dne: 16.06.2021 
Bude sejmuto:   
 


